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 Po ukončení bojů v Dukelském průsmyku jsme dorazili k řece Ondavě. Náš 2. dělostřelecký 
protitankový pluk zaujal nová palebná postavení. Štáb pluku a jeho týlové útvary jsem ubytoval v 
Ladomirové. Proti dosavadnímu ubytování v karpatských lesích a rozstřílených chudičkých 
horských vesničkách to byl úplný luxus být opět pod střechou, moci si v místnosti zatopit, vyprat a 
usušit prádlo. Po dlouhé době se napít trochu mléka... Naše radost netrvala dlouho. Do Ladomirové 
přijelo velitelství dělostřelectva 1. brigády. Velitel brigádního dělostřelectva major Otokar Rytíř mi 
dal jednoduše rozkaz uvolnit obsazené domy pro velitelství dělostřelectva a přestěhovat se do 
sousední vesnice Vagrinec. Na moje námitky, že Vagrinec je plně obsazen sovětskými jednotkami a 
1. dělostřeleckým plukem štábního kapitána Josefa Rady, odpověděl, že nám štábní kapitán Rada 
uvolní dva domy. 
   Příliš jsem tomu nevěřil. Ale jakáž pomoc. Rozkaz je rozkaz. Uvolnili jsme pro velitelství 
dělostřelectva brigády dosud obsazené domy a přesunuli se do Vagrince, malé vesničky ležící v 
hlubokém údolí poblíž lesa. Velitelství 1. dělostřeleckého pluku jsem našel ubytované na faře. Na 
mou žádost o ubytování velitelství a týlu našeho pluku mi nějaký poručík jménem štábního kapitána
Rady jednoduše odpověděl: „Nemáme! Nedáme!“ Na dotaz, kam se tedy máme podít, mi „moudře“
poradil: „Vykopejte si u lesa zemljanky!“
    Začali jsme v rokli u lesa kopat zemljanky. Šlo to v kamenité půdě velmi těžce, pomalu. Do 
večera jsme s nimi zdaleka nebyli hotovi. Noc jsme strávili ve stanech a u ohňů pod širákem. V 
tomto ročním období žádná slast. Déšť se sněhem, zima... Na kost promrzlý jsem přišel na šibeniční
nápad: „To by v tom musel být čert, aby nám Rada ubytování nedal!“ V té době byla u nás v kursu 
takzvaná kočující děla, abychom nepříteli vsugerovali, že zde máme děl daleko víc, než jich ve 
skutečnosti bylo. Proč bychom kočující děla nevyužili pro získání střechy nad hlavou? Ptáte se jak? 
Ráno jsem dal rozkaz postavit jedno dělo nedaleko za farou. Odtud jsme zahájili intenzívní rušivou 
palbu na nepřátelská postavení. 
    Němci si to nenechali dlouho líbit. Ihned naši palbu opětovali. Kostelní věž jim sloužila jako 
orientační bod. Jejich granáty začaly dopadat kolem fary. Nám to nikterak nevadilo a to jsem právě 
chtěl. Pálili jsme vesele dál. Odpoledne v mé zemljance zabzučel polní telefon. Zvedl jsem 
sluchátko. „Jak dlouho budete z toho pitomého děla střílet?“ ozval se mi ve sluchátku hlas štábního 
kapitána Rady. „Dokud to bude situace vyžadovat“, odpověděl jsem. „Ty liško podšitá, kolik domů 
potřebuješ?“ ptal se štábní kapitán Rada. „Dva.“ „Budeš je mít. Dělo si ihned odstěhuj dřív, než 
nám frickové rozstřílejí faru! Jsme rádi pod střechou.“ „Uhodl jsi! My taky!“ Večer jsme už strávili 
pod střechou.
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